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1.RESUMO 

 

O trabalho a seguir possui caráter acadêmico e visa desenvolver as habilidades 

da área de propaganda e marketing dos alunos, bem como o desenvolvimento pessoal 

e profissional. O desafio do trabalho consiste em eleger um candidato a deputado 

estadual de Sâo Paulo, tendo como base as cidades de Americana, Nova Odessa e 

Santa Bárbara. O procedimento de  pesquisa considerou  a história política no Brasil 

,de  3 (três) cidades-base e  o histórico de vida do candidato em questão, Christovão 

Silveira. E, ainda, executadas um pesquisa quantitativa e duas qualitativas foram 

executadas conhecer os anseios do público eleitor da região e seu nível de 

conhecimento sobre  Christovão SIlveira e seus respectivos concorrentes .Com isso , 

os objetivos e estratégias de criação e mídia foram desenvolvidos com a finalidade de 

atingir o target de forma clara e eficiente. 
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2.INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata do desenvolvimento de uma campanha eleitoral fictícia a um 

candidato real, com fins acadêmicos. O  partido PDT foi o escolhido por ser do atual 

prefeito da cidade de Santa Barbara d' Oeste ,que tem uma grande influência na cidade 

com as suas ações. O nome escolhido  foi o de Christovão José da Silveira, atual 

Secretário de Desenvolvimento da cidade. Todo o trabalho foi desenvolvido com base 

nos dados adquiridos em pesquisas quantitativas e qualitativas, com a orientação do 

grupo de professores, acompanhando diversos passos do projeto, teremos informações 

para a desenvoltura do mesmo. Entendemos que, este projeto nos levará a um nicho 



completamente diferente dos que, até então, havíamos aprendido em âmbito 

universitário. 

 

3.OBJETIVOS 

 

Identificar os problemas e oportunidades que um candidato encontrará ao longo 

de uma campanha política. 

Analisar a aceitação do candidato perante o eleitor,se conhecem o  candidato 

Christovão Silveira. 

Descobrir os motivos que levam o eleitor a votar em um candidato específico 

Identificar quais características os influenciam positivamente e negativamente no 

aspecto político. 

Levantar qual a freqüência de mídia necessária para uma campanha eficaz 

Identificar qual bandeira é a mais importante para o cidadão (Trabalho, Saúde, 

Educação, Lazer), os anseios do  eleitor para a cidade; 

Verificar quantos votos se faz necessário para eleger um candidato a deputado 

estadual. 

 

4.METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi criada para ser aplicada em campo por meio de formulário com 15 

questões fechadas e semiabertas, a fim de colher dados a respeito do candidato e seus 

concorrentes. Posteriormente, duas pesquisas qualitativas em forma de focus group 

foram aplicadas para se  descobrir a fundo os anseios e principais razões do público 

decidir votar ou não em um respectivo candidato, a saber: 

 

 

 

 

 

 



Idade dos Entrevistados 

 

A pesquisa mostrou que os jovens passam a se interessar mais pelo assunto a 

medida que vêem os efeitos que seus votos implicam à cidade. 

 

Sexo dos Entrevistados 

 

O sexo dos entrevistados se mostrou equilibrado. 
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Podemos observar que 37% dos entrevistados pertencem à Classe B2. 

 

Tempo de residência na cidade 

 

43% dos entrevistados alegam residir na cidade há mais de 21 anos. 

 

Melhorias para a cidade 
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Com 25%, Postos de Saúde foi o ponto mais cobrado pelos entrevistados 

 

 

Indicação de pessoa para o cargo de deputado estadual 
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Podemos observar de que a maioria não sabia informar ou indicar uma pessoa 

para o cargo de deputado estadual. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Com base nos dados obtidos pelas pesquisas, identificamos de que faz-se 

necessário explanar ao público a importância de se eleger um deputado estadual para 

sua cidade, além de aproximar o eleitor do candidato Christovão SIlveira. Para isso, 

desenvolvemos um amplo e estruturado plano de mídia a fim de detectar todos os 

meios e veículos possíveis a atingir o target da campanha. Para a comunicação da 

campanha ser eficiente, ela deve possuir uma continuidade concentrada, para que não 

haja oscilações e picos de veiculação, mantendo a transmissão da mensagem 

constante, garantindo a frequência alta de impacto ao target. Aliado a este 

planejamento, foi desenvolvido a estratégia de mídias sociais para o candidato, a fim 

de explorar as oportunidades que a internet e as redes sociais oferecem, impactando o 

público alvo seja onde ele estiver. 

 

6. RESULTADOS 

 

Verificou-se no desenvolvimento da campanha que apesar dos inúmeros 

anseios do público eleitor, outros aspectos são importantes de ser ressaltados. O 

eleitor muitas vezes desconhece as funções e obrigações de cargos políticos, o que 

torna mais difícil a conquista do voto, além de que o eleitor já está saturado da 

comunicação padrão e cheia de promessas sem fundamentos das campanhas que os 

assolam de 2 em 2 anos  ( dois em dois) (prefeito/presidente). Tendo desenvolvido uma 

agenda aliada ao planejamento de mídia e estratégias de mídias sociais, foi possive 

organizar o candidato junto  aos eventos das cidades, locais de união pública e outras 

formas de aproximação do eleitor e candidato, a fim de torná-los próximos e ,assim, 

conquistando seu voto. 

 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente pode-se considerar que o público alvo desta campanha não mostra 

um forte interesse pelo assunto, assim desconhecendo o cenário político da região. 

Entre os entrevistados a maioria vota em sua cidade de residência – Americana, Nova 

Odessa e Santa Bárbara – e, que apesar do desinteresse, há sim uma preocupação 

com algumas áreas públicas, principalmente, saúde, lazer e segurança; seguidos de 

emprego e economia. Entre os eleitores que buscam informações verificou-se que eles 

buscam informações por jornal, TV e rádio. E na época das eleições, o principal meio 

de acesso às informações é através dos materiais entregues na forma volante, pois 

não costumam assistir/ouvir  o horário eleitoral político. Desta maneira,  conclui-se que 

a campanha deve cercar o eleitor com a maior quantidade de informações e lugares 

possíveis, tais como, internet, impressos, mídias alternativas, rádio e TV. Isso deve 

acontecer para que o eleitor tome conhecimento sobre o candidato e suas propostas, 

fazendo sua publicidade de maneira positiva , tornando-o popular e elegível aos olhos 

do público alvo e  levando-o ao cargo a que se candidatou.. 
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